
  
  
  
 

  ممنهنهفصل فصل 

  آفات چغندرقندآفات چغندرقند

  اله رضایی و ولی سیدباقر محمودي

  مقدمه
آور از مـزارع   گونه حشره زیـان  170 ،تاکنون. گیرد چغندرقند مورد حمله آفات زیادي قرار می

آفـات کلیـدي    ،گونـه از ایـن حشـرات    10-20کـه حـدود   است آوري شده گردچغندرقند کشور 
-33متوسط خسارت ساالنه آفات چغندرقنـد بـین    ،موجود طبق آمار. شوند چغندرقند محسوب می

عبارتند  دیآ میوجود  هتوسط آفات روي چغندرقند بکه  یترین اختالالت مهم. متغیر استدرصد  11
  :از

  ،خسارت مستقیم آفات روي رشد و استقرار گیاه  -
  ،موضعییا طور کامل و  هب  هاي بوته برگ رفتناز بین   -
  ،تأثیر روي کارآیی اندام هوایی جه،تغذیه ریشه و در نتی  -
  ،تأثیر روي رشد ریشه  -
  .ها خسارت ناشی از انتقال بیماري  -

 ،ژرم و کاهش مقدار بذر کشـت شـده   مولتیبذر جاي  با افزایش میزان استفاده از بذر منوژرم به
ویـژه   هب، کنترل آفات چغندرقند. استاي پیدا کرده  هاي سبز شده چغندرقند اهمیت ویژه حفظ بوته

. استکامالً ضروري ـ شوند   که باعث تنک شدن مزرعه و کاهش تراکم بوته میـ آفات اول فصل  
در ناپـذیر   امـري الزم و اجتنـاب   ،سـموم شـیمیایی   ، کـاربرد توجه به تنوع وسیع آفات چغندرقنـد  با

محیطی و مخاطرات مربـوط بـه کـاربرد     مالحظات زیست. شود آفات محسوب میخسارت  کاهش
بـراي نیـل بـه    . ـ شده است  تا حد امکانـ سموم  این تأکید بر عدم استفاده از  شیمیایی، باعثسموم 
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هـا، اهمیـت    هـاي آن  این هدف، آشنایی کامل با بیولوژي آفت در هر منطقه و شناسایی سایر میزبان
اده ها به اختصار شرح د در این بخش، آفات مهم چغندرقند در ایران و نحوه کنترل آن. زیادي دارد
  .شده است

 1)خوار چغندرقند کرم برگ( کارادریناي چغندرقند
Spodoptera exigua Hb. (Lep.: Noctuidae) 

هـاي رهـه، لهـه،     تحـت نـام  ـ ترین آفات گیاهان زراعی ایـران اسـت     که یکی از مهمـ این آفت  
  .شود راهو، منجه، کوخ، قورت و کارادرینا نامیده می

  دامنه میزبانی
هـاي هـرز را مـورد تغذیـه قـرار       فاژ بوده و اکثر گیاهان زراعی و علف بسیار پلی آفت الرو این

فرنگی، کرچـک، بـاقال، سـویا، پیـاز،      عالوه بر چغندرقند، یونجه، لوبیا، ذرت، پنبه، گوجه. دهد می
هـاي ایـن    میزبـان  ...بنـد و   زمینی، بادنجان، اسفناج، کاهو، کلم، شلغم، سوروف، هفـت  نخود، سیب
  .شوند وب میآفت محس

  خسارت
از سـطح زیـرین بـرگ    با تغذیه جمعی ابتدا  صورت دسته خوار است که به برگ ،الرو این آفت

د نـ خور هـاي بـرگ را مـی    همه قسمت هاولی بعد )1-9شکل ( کنند میمانند  برگ را توري ،میزبان
. شـود  شـک مـی  بوتـه خ  در این شرایط،. دنده ها را نیز مورد تغذیه قرار می که حتی گاهی سر ریشه

خـورد   هر الرو دو بوتـه را مـی   ،داشته باشد) غیر از دو برگ ابتدایی(دو برگ  ،اگر بوته چغندرقند
شـش برگـی    قنـد اگـر چغندر . برنـد  دو الرو یک بوته را از بین می ،ولی اگر بوته چهار برگی باشد

 
1. Beet armyworm 

  
 خسارت کارادرینا .1-9شکل 
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 31، معـادل  1995در آمریکـا، طغیـان ایـن آفـت در سـال      . خورند چهار الرو یک بوته را می ،باشد
دیـده از دور   مزرعـه خسـارت  . هکتار از مزارع کشور وارد کردمیلیون  2/1میلیون دالر خسارت به 

اي است که دچار تگرگ شده باشد، با این تفاوت که در مزرعه مورد حمله این آفت،  مشابه مزرعه
  .مشاهده است ها قابل الروهاي در حال تغذیه از برگ و فضوالت آن

  مناطق انتشار
  .شود چغندرکاري کشور یافت میتمام مناطق در  و در ایران تقریباًرد این آفت انتشار جهانی دا

  شناسی زیست
صـورت   تـر بـه   صورت شفیره در خاك و در مناطق گـرم  گذرانی آفت در مناطق سرد به زمستان

فعال هسـتند   حشرات بالغ شب. دونش میها تبدیل به پروانه  شفیره ،از اواخر اسفند. استتمام مراحل 
در ـ عـدد    1700بـه تعـداد حـداکثر    ـ هـاي خـود را     تخـم  ،بـالغ  حشـره  .ماننـد  و تا دو هفته زنده می

تخم، از الروها پس از خروج از . گذارد ها می تایی زیر برگ و گاهی روي کلوخ40-50هاي  دسته
تغذیه الروهاي سن سـوم بـه   . ندنک اندازي می چهار بار پوستو د نکن همان محل شروع به تغذیه می

اي بـا   النـه  ،هـا  زیـر کلـوخ   فتاده و در خاك واالرو پس از تغذیه کامل به زمین . شود بیشتر می ،بعد
دوره هر نسـل در  . شود کند و داخل آن شفیره می استفاده از ترشحات بزاقی خود از گل درست می

آفـت  . روز اسـت  40-45 ،گـراد  درجه سانتی 7/16روز و در دماي  24 ،گراد درجه سانتی 27دماي 
  .نسل در سال دارد 2-4 ،تر است تا شش نسل و در مناطق سردسیر هوا گرم در شیراز که

  شناسی شکل
کـه  هسـتند  زرد تـا زرد مایـل بـه سـبز      رنـگ  و بـه  متر میلی 5/0رد به قطر گ و ها کوچک تخم :تخم
شـود و   ها با ترشحاتی پوشیده مـی  اي در سطح زیرین برگ گذاشته شده و روي آن دستهصورت  به

  .)2-9شکل ( گیرد ماده قرار میحشره وهاي انتهاي بدن م ،ها روي آن
در دو طـرف بـدن   . )3-9شـکل  ( شـود  سبز رنگ ولی گاهی خاکستري و تیره نیز می معموالً :الرو
حشـره  هـاي تنفسـی    هاي سیاه، نارنجی و سفید وجـود دارد کـه روزنـه    سه نوار طولی به رنگ ،الرو

  مراحل زندگی کرم برگخوار چغندر قند
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  .متر طول دارد میلی 25-30بدون مو و حداکثر  سطح بدن تقریباً. داخل نوار تیره هستند
متـر، کلـه    میلی 12-14 ،طول شفیره. شوند در خاك تشکیل می لیگهاي  ها داخل النه شفیره :شفیره

) دوتا بزرگ و دوتا کوچک(خار چهار اي تا خرمایی رنگ و در انتها مجهز به  قندي به رنگ قهوه
  .است
. متـر اسـت   میلـی  25-30هاي باز  متر و عرض بال میلی 10-14اي کوچک به طول  پروانه :بالغ هحشر

اي رنگ و لکه  شکل و قهوه یکی لوبیایی(اي و یا خاکستري و هر یک داراي دو لکه  قهوه ،بال جلو
هـا   بال سفید مایل به خاکستري، رگ ،بال عقب. )4-9شکل( ندهست) اي گرد و زرد تا نارنجی قاعده

  .پوشاند ها می ها را با آن هاي مو دارد که روي تخم دسته ،در انتهاي بدن. اي است و حاشیه بال قهوه

  مبارزه
گـذران آفـت،    براي از بین بردن فـرم زمسـتان  ، شخم عمیق پس از برداشت محصول :مبارزه زراعی

هـا در   آب زمستانه براي از بین بـردن شـفیره   یخ و هاي هرز فموقع، حذف عل کشت زودهنگام و به
  .خاك

سـموم  ، کاربرد )اوایل اردیبهشتدر  تقریباً(ند  ها باز شده از تخم تعداديکه  زمانی :مبارزه شیمیایی

  
 حشره کامل کارادرینا .4-9شکل 

 تخم هاي کارادرینا .2-9شکل
  

 الرو کارادرینا .3-9شکل
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 و ریـک لیتـر در هکتـا   میـزان   بـه درصـد   60دو لیتر در هکتار، دیـازینون  میزان  بهدرصد  35 فوزالن
  .شود لیتر در هکتار پیشنهاد می 5/1-2میزان  بهدرصد  50اتریمفوس

  2رب طوقهکرم هاي زمستانه یا  پره شب
Agrotis segetum Schiff. 
A. exclamationis L. 
A. ipsilon Rotten 
(Lep.: Noctuidae) 

بـا توجـه بـه    . هاي چغندرقنـد محسـوب شـوند    توانند عواملی مخرب براي گیاهچه برها می طوقه
تواند سریع  اي این حشرات می هاي چغندرقند در ابتداي رشد، فعالیت تغذیه کُندي استقرار گیاهچه

 95ه است کـ  A.segetumگونه غالب گونه در ایران، . شدت بکاهد ها به اتفاق افتاده و از تعداد بوته
  .دهد درصد جمعیت را تشکیل می

  دامنه میزبانی
فرنگـی، خیـار،    گیاهان زراعی به چغندرقند، ذرت، پنبه، گوجه بین پره زمستانه از هاي شب گونه

زمینی، سویا، بادنجان، هویج، گندم پـاییزه، کنجـد و انـواع گیاهـان خـانواده کـدوئیان،        کدو، سیب
  .نندک هاي هرز و حتی جوانه مو حمله می علف

  مناطق انتشار
  .آفت گزارش شده است این تمام مناطق ایراندر  تمام دنیا و تقریباًاز 

  خسارت
ابتـدا تغذیـه    ،الرو تـازه تفـریخ شـده   . کننـد  الروها از برگ، طوقه و ساقه گیاه میزبان تغذیه می

طوقـه   د کـه کنـ  فتد و پاي بوته از طوقه تغذیـه مـی  ا اندازي به خاك می کمی داشته و پس از پوست
 .تر اسـت  تر و مهم خسارت بسیار مشخص ،در ابتداي رشد. )5-9شکل ( شود قطع و بوته خشک می

در . الرو در مترمربع توسط این آفت خسـارت دیدنـد   14ها در تراکم  درصد از بوته 34در بریتانیا، 
ین ا. شود درصد ایجاد می 68دانمارك نیز در صورت همراه شدن خشکی و گرما، خسارتی معادل 

این کاهش تراکم در ابتداي فصل و قبل از شش . شود آفت باعث کاهش تراکم بوته در مزرعه می
  .افتد برگی اتفاق می

 
2. Cutworms 
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  شناسی زیست
. دهـد  روي مـی متري خـاك   سانتی 10-25الرو کامل در عمق به صورت گذرانی آفت  زمستان

. شـوند  شـفیره مـی  تبدیل به آمده و  )متر سانتی 5-6(الروها به عمق کمتري از خاك  ،در اوایل بهار
 ،حشـره بـالغ  . فعـال هسـتند   حشـرات بـالغ شـب    .دونشـ  مـی تبدیل به پروانـه   ،سپس تا چهار هفته بعد

تایی یا انفـرادي زیـر بـرگ میزبـان     16هاي  در دستهـ عدد   1800-2000به تعداد ـ هاي خود را   تخم
 آن د که خسارتنکن خارج و از همان محل شروع به تغذیه می ،روز 4-5الروها پس از . گذارد می

خود را به طوقه رسانده و شروع به تغذیـه   ،در خاكفتاده و االرو پس از تغذیه به زمین . مهم نیست
 30 ،در شـرایط مناسـب   دوره الروي. شـود  الرو نیز در روز پنهان مـی . کند ها می از طوقه و دمبرگ

اي کـه بـا اسـتفاده از ترشـحات بزاقـی       الروها سپس در خاك و داخل النـه . طول می انجامد بهروز 
دنشو شفیره می ،دنکن ل درست میخود از گ .دوره . شـود  لی تشکیل نمـی گاهی شفیره داخل النه گ

آفـت در  ایـن   .زیاد مخرب نیستـ خاطر رشد بوته   بهـ نسل دوم  . کشد شفیرگی تا دو هفته طول می
  .سه نسل دارد ،کرج

  شناسی شکل
شـکل کـه در طـرفین داراي خطـوطی      کروي با قاعـده مسـطح و نـوك گنبـدي     هاي نیمه تخم :تخم
اي ایجاد و قبـل   هاي قهوه متر، در ابتدا سفید شیري و سپس روي آن لکه میلی 5/0 ،قطر تخم. هستند

  .شود از تفریخ سیاه می
متـر کـه    میلـی  45-55طول  از خاکی تا خاکستري و حتی سیاه و بسیار متنوع، قطور، ضخیم به :الرو

ي پـیش  رو. تشـخیص اسـت   زیر این نـوار، رگ پشـتی قابـل   . داردیک نوار روشن  ،در سطح پشتی
هر بند داراي چهـار خـال    ،هاي بعدي شود که در حلقه اي یا سیاه پهن مشاهده می اي قهوه گرده لکه
  .)6-9شکل ( شکل است که روي هریک، یک مو وجود دارد سیاه زگیلی

  
 خسارت کرم طوقه بر .5-9شکل 
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تشکیل شده توسط الرو سن ـ لی  هاي گ داخل خانه درمتر میلی 15-20رنگ به طول  خرمایی :شفیره
  .انتهاي بدن داراي خار است .ماند ـ باقی می آخر
 45-50 ،هـاي بـاز   متـر و عـرض بـال    میلـی  15-17بـزرگ، بـه طـول     هایی نسـبتاً  پره شب :بالغ هحشر
اي مثلثـی،   لکـه قاعـده  (اي تا خاکسـتري تیـره و داراي سـه لکـه      متر، بال جلو زرد مایل به قهوه میلی

هـا   هاي مشخص خاکسـتري و بـال   سفید با رگبال ،هاي عقب بال ،)شکل میانی گرد و کناري لوبیایی
  .)7-9شکل ( ندهستهاي بلندي  داراي ریشک

  مبارزه
گـذران آفـت،    شخم عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بـردن فـرم زمسـتان    :مبارزه زراعی

هـاي هـرز،    ، حذف علف)تواند بزند زیرا آفت به گیاهان قوي خسارت نمی(مزرعه کردن هراکش 
  .ها در خاك آب زمستانه براي از بین بردن شفیره یخ

 10-12 ،د و در هر یک صـد بوتـه  هاي آلوده در مزرعه مشاهده شدن بوته که زمانی :مبارزه شیمیایی
 5/1درصد بـه نسـبت    50از سموم اکامت امولسیون  اولتوان براي الروهاي سن  الرو دیده شد، می

  
 الرو آگروتیس .6-9شکل 

  
 پروانه کامل آگروتیس .7-9شکل 

   مراحل زندگی کرم طوقه بر چغندر قند
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درصــد  پــنجاز گرانــول  ،داخــل خــاك تــر بــراي الروهــاي مســن. دکــرلیتــر در هکتــار سمپاشــی 
ایـن سـم   . شـود  میغروب آفتاب استفاده  هنگام کیلوگرم در هکتار در 5/1کلروپیریفوس به نسبت 

 ،ع کرتـی ردر مـزا  شـود و  کاشت ریختـه مـی  کنار خطوط اند، در  در مزارعی که خطی کشت شده
پاشـی اسـت کـه     طعمهاستفاده از  ،تر روش مهم. شود میو سپس آبیاري شده ها پاشیده  داخل کرت

. شـود  هـا پاشـیده مـی    ها و یا داخل کـرت  در کنار بوتهطعمه آماده همراه سم متالدهید یا سم سوین 
  .کیلوگرم طعمه الزم است 100براي هر هکتار 

  3پره گاما شب
Autographa gamma (Linnaeus) 
= Plusia gamma Linnaeus 
(Lep.: Noctuidae) 

  دامنه میزبانی
ها، گیاهان الیافی، چلیپائیان  علف ـ  از جمله ذرتـ غالت   ازو  استفاژ  الرو این آفت بسیار پلی
علف هـرز  گونه  100گونه گیاهی شامل  224آفت از . کند ها تغذیه می و گیاهانی دیگر مانند لگوم

خسـارت آفـت روي چغندرقنـد، کـاهو، یونجـه،       ،در ایـران . نـد ک خانواده مختلف تغذیه مـی  51از 
گـزارش   ...زمینی، سویا، آفتابگردان، ذرت، شـبدر، کتـان، کرچـک، شـاهدانه و      نخود، کلم، سیب

  .شده است

  مناطق انتشار
 ،در ایـران  .استده کرپروانه گاما تمام اروپا و از آسیا تا هند و چین و آفریقاي شمالی را آلوده 

هـاي اصـفهان، فـارس،     ، اما خسارت عمـده آن در اسـتان  شود در کلیه مناطق چغندرکاري دیده می
  .همدان و کرمانشاه گزارش شده است

  خسارت
کـه  ـ کند ولـی تغذیـه الرو سـن سـوم       الرو آفت از سن دوم به بعد شروع به تغذیه از برگ می

داراي ـ خورنـد    کـه تمـام بـرگ را مـی    ـ و پنجم  و سنین چهارم شود ـ   میباعث مشبک شدن برگ 
تغذیـه ایـن آفـت،    . کنـد  زیر برگ استراحت مـی  ،الرو سن اول. )8-9شکل ( استاهمیت بیشتري 
بـا ایـن همـه، در    . کنـد  هاي هرز بوده و کمتر خسارت اقتصادي در مـزارع ایجـاد مـی    اکثراً از علف

نشـان   1975سـلواکی سـابق در سـال    مطالعات در چک. توجه است صورت طغیان، خسارت آن قابل
 

3. Gamma moth (Silver-Y moth) 
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  .درصد از برگ گیاه خورده شود 25داده است که خسارت آفت، زمانی اقتصادي است که 

  شناسی زیست
هـا و بقایـا و    هـاي خشـکیده، زیـر کلـوخ     صورت الرو در البالي بـرگ  گذرانی آفت به زمستان
هـاي   تخم ،حشرات بالغ .شوند یل میالروها شفیره و سپس به پروانه تبد ،در اوایل بهار .خاك است

الروها . دنگذار هاي کوچک یا انفرادي روي گیاه میزبان می در دستهـ عدد   500به تعداد ـ خود را  
دوره . خورنـد  کنند و کمی از کناره بـرگ مـی   می ها استراحت پس از یک هفته خارج و زیر برگ

ــر ســال . روز اســت 7-13 ،شــفیرگیدوره روز و  14-16 ،الروي ــداد نســل  ،آفــت در ه داراي تع
  .کند ایجاد مینسل  3-4بین  است و معموالًمتفاوتی 

  شناسی شکل
  .دهستنمتر، سفید مایل به سبز یا زرد رنگ  تا یک میلی 5/0ها مسطح، به قطر  تخم :تخم
تنهـا سـه جفـت پـاي     رنگ، کـه داراي   به رنگ سبز مایل به زرد و پوشیده از مو با قاعده سیاه :الرو

متـر   میلـی  32-35 ،طـول الرو  .و حرکـت آن وجبـی اسـت    )شکم 10و  6 ،5بندهاي (شکمی است 
  .)9-9شکل ( است
انتهـاي  . تنـد  اسـت کـه الرو مـی    یشـکل  داخل پیله شفاف و بیضی و دراي تیره  قهوهرنگ  به :شفیره

  مراحل زندگی شب پره گاما

 

  
 خسارت شب پره گاما .8-9شکل 
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تـر در   ک جفت قالب خمیـده در انتهـا اسـت کـه چهـار قـالب کوچـک       یکشیده و داراي  ،شفیره
  .شود اطراف آن دیده می

 38-45هـاي بـاز    متر و عرض بال میلی 15-20بزرگ، به طول  نسبتاً هستند هایی پره شب :بالغ هحشر
رنـگ بـه شـکل     اي اي و گاهی تیره و داراي یک لکه نقره بال جلو خاکستري مایل به قهوه .متر میلی

هاي سفید بـا نقـاطی    زرد مایل به خاکستري و داراي ریشک ،هاي عقب بال. است) ال(گاماي التین 
  .)10-9شکل ( استتیره 

  مبارزه
گـذران آفـت،    مسـتان شخم عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بـردن فـرم ز   :مبارزه زراعی

آب زمستانه براي از بین بردن شفیره و الروها  هاي هرز، یخ موقع، حذف علف کشت زودهنگام و به
  .در خاك

میـزان   بـه درصـد   60دو لیتر در هکتـار، دیـازینون   میزان  بهدرصد  35 سموم فوزالن :مبارزه شیمیایی
مبـارزه بـا   . شود در هکتار پیشنهاد می لیتر 2-5/1میزان  بهدرصد  50 اتریمفوس ویک لیتر در هکتار 

  .شود موجب کنترل این آفت نیز میخوار کارادرینا  کرم برگ

  4لیتا یا بید چغندرقند
Scrobipalpa ocellatella Boyd, 1858 
= Phthorimaea ocellatella Boyd 
= Lita ocellatella Boyd 
Lep.: Gelechiidae 

 
4. Beet moth 

  
 پروانه شب پره گاما .10-9شکل  الرو شب پره گاما. 9-9شکل 
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  دامنه میزبانی
ارت ایـن  خس ،کند و در ایران حمله میـ از جمله چغندرقند  ـ نواع چغندر  الرو این آفت تنها به ا

در دنیا نیز عالوه بر چغندر از گیاهـان خـانواده   . سایر گیاهان زراعی گزارش نشده استآفت روي 
Chenopodiaceae کند تغذیه می.  

  مناطق انتشار
در کلیـه   ،در ایـران  .ده اسـت کـر آسـیا و آفریقـا را آلـوده     اروپا، مزارع چغندرقند در پروانه لیتا

  .خسارت آفت بیشتر است ،تر در مناطق گرم. شود مناطق چغندرکاري دیده می

  خسارت
ها  د و باعث پیچش آننکن هاي برگ تغذیه می بیشتر از کناره ،سن اول و دوم نسل اول هايالرو

هـا تغذیـه    از جوانه مرکزي و انتهـاي دمبـرگ   ،سنین باالتر هاي الرو. شوند ها می و سیاه شدن برگ
هنگـام  . )11-9شـکل  ( مانـد  که محل اصلی خسارت آن است و فضوالت آفت برجاي می کنند می

هـا   آفت از سـر ریشـه  . شود ها توسط تارهایی به هم چسبیده و الرو داخل آن پنهان می برگ ،تغذیه
ن ریشه در هکتار و کاهش  36/2-8/2تواند باعث کاهش  این آفت در ایران می .کند نیز تغذیه می تُ

هـاي سـاپروفیت نیـز     گاهی اوقات، از محل ورود این آفت قـارچ . درصد عیار قند شود 5/0 -15/1
اگر محل طوقه بـاز شـود، الروهـاي ایـن     . شود وارد شده و عالیمی مشابه پوسیدگی طوقه دیده می

      
 خسارت الرو لیتا .11-9شکل 
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  .شوند آفت در زیر محل مریستم مشاهده می

  شناسی زیست
هـاي   هـا، سـر ریشـه    هـاي میـانی، دمبـرگ    صورت الرو در البالي برگ گذرانی آفت به زمستان

الروها در خاك شفیره و سپس در  ،در اوایل بهار. دهد روي میهاي حاشیه مزرعه  مانده و بوته باقی
هاي خـود را   فعال هستند و تخم شب ،حشرات بالغ ).کرج(شوند  به پروانه میل اواخر فروردین تبدی

هـا، طوقـه    ها، دمبرگ کنار برگدر تایی یا انفرادي  4-6هاي کوچک  در دستهـ عدد   50به تعداد ـ 
دوره الروي . شـوند  روز خـارج مـی   4-8الروها پـس از  . دنگذار و جوانه مرکزي و حتی خاك می

. کشـد  مـی  روز طـول  60روز و در بهار و پاییز  32-37هر نسل آفت در تابستان . روز است 20-15
  .نسل دارد 3-6 معموالً نسل است و یداراي تعداد مختلف ،آفت در هر سال

  شناسی شکل
 ود راخي ها تخم حشره،.شوند شکل، در ابتدا زرد روشن و سپس تیره و سیاه می ها بیضی تخم :تخم
و عرض  45/0 ،طول تخم. گذارد ها و جوانه مرکزي می هاي کوچک کنار رگبرگ صورت دسته به

  .متر و بسیار ریز است میلی 3/0آن 
زیر شکم زردرنـگ  . شود ها ظاهر می زرد روشن و سپس نوارهاي قرمز در پشت آن ،در ابتدا :الرو
. مـویی وجـود دارد   ،شود که روي هر یک رنگی مشاهده میهاي سیاه  خال ،در پشت الروها. است

  .)12-9شکل ( درس متر می میلی 12طول الرو تا 
تنیده داخل پیله سفید و یا زرد رنگی است که الرو سن آخر در خاك  در قرمز تیرهرنگ  به :شفیره
  .)13-9شکل ( است
اي  بـال جلـو قهـوه    .متـر  میلی 14 هاي باز متر و عرض بال میلی هفتبه طول  هایی پره شب :بالغ هحشر

نقـاط   ،مجموعـه ایـن نقـاط    .شـود  نقاط کوچک سـیاهی دیـده مـی    ،که روي آناست مایل به زرد 
 ندهسـت هـاي بلنـد    خاکستري روشن و داراي ریشک ،هاي عقب بال. دهند تري را تشکیل می بزرگ

  .)14-9شکل (

  مراحل زندگی لیتاي چغندر قند
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  مبارزه

موقع، از بین بردن بقایا و چراندن مزرعه پس از برداشـت محصـول، شـخم     آبیاري به :مبارزه زراعی
گـذران آفـت، کشـت زودهنگـام و      عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بـردن فـرم زمسـتان   

  .تقویت گیاهآب زمستانه و  تناوب زراعی، یخرعایت موقع،  به
میـزان   بـه درصد  60لیتر در هکتار، دیازینون  5/1میزان  بهدرصد  50سموم فنتوآت  :مبارزه شیمیایی

براي مبارزه لیتر در هکتار و سایر سموم فسفره  5/1میزان  بهدرصد  50لیتر در هکتار، اتریمفوس 5/1
رنـگ و   و قبل از تشکیل قشر سـیاه اوایل تابستان  ،زمان مبارزه. شود پیشنهاد میشیمیایی با این آفت 

  .شود سمپاشی براي یک بار انجام می. استزمان مشاهده الروها و قبل از نفوذ به داخل گیاه 

  
 شفیره لیتا .13-9شکل 

  
 پروانه لیتا .14-9شکل 

  
 الرو لیتا. 12-9شکل 
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  5کک چغندرقند
Chaetocnema tibialis (Illiger) 

Col.:Chrysomelidae 

  دامنه میزبانی
و تاج خـروس حملـه    الرو این آفت به انواع چغندر از جمله چغندرقند، چغندر لبویی، ترتیزك

  .شود آفت چغندرقند محسوب میعنوان  بهتنها  ،در دنیا نیز این کک. کند می

  مناطق انتشار
کشور در کلیه مناطق چغندرکاري  ،در ایران .ده استکرکک چغندرقند اروپا و آسیا را آلوده 

اصلی آلوده بـه   هاي کرمانشاه، تهران، فارس، خراسان، اصفهان و کرمان مناطق استان. شود دیده می
  .این آفت هستند

  خسارت
ها خشکیده  گرد و اطراف آن ،ها این سوراخ. شود ها می ها باعث سوراخ شدن برگ تغذیه کک

درصـد   90الرو دیـده شـود، نـابودي     3-5 ،هـاي چغندرقنـد   اگر روي جوانه. اي رنگ است و قهوه
  .)15-9شکل ( شود ع میکرّات باعث واکاري مزار خسارت این آفت به .ها حتمی است جوانه

  شناسی زیست
هـا   صورت حشرات کامل در البالي گیاهان خشک شـده و زیـر کلـوخ    گذرانی آفت به زمستان

صورت انفرادي  هاي خود را به تخم ،حشرات بالغ. شوند حشرات بالغ ظاهر می ،در اوایل بهار .است
) متـري  ق چنـد سـانتی  تـا عمـ  (هاي خـاك   هاي هرز و حتی شکاف در محل طوقه چغندرقند و علف

 
5. Sugarbeet flea beetle 

  
 عالیم خسارت کک روي برگها در مراحل اولیه و اواسط فصل رشد .15-9شکل 
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درجـه   6/23روز در دمـاي   27 ،دوره الروي. شـوند  روز خـارج مـی   14الروها پس از . دنگذار می
. دنشـو  فعالیت و سپس به شـفیره تبـدیل مـی    ،متري خاك الرو در عمق سه سانتی. گراد است سانتی

  .آفت در هر سال دو نسل دارد. کشد روز طول می 47 ،روز و هر نسل آفت 13 ،دوره شفیرگی

  شناسی شکل
  .مرغی است رنگ زرد روشن و تخم متر، به میلی 2/0 و قطر 4/0-6/0طول  تخم بسیار ریز به :تخم
رنگ زرد مایل به خاکستري، سر نیز زردرنگ و طول  اي به سفید و داراي سه جفت پاي سینه :الرو

  .استمتر  میلی 5الرو تا 
هـاي قیفـی    متر که داخل محفظه میلی 5/1ها  طول آن سفید داراي دو قالب در انتهاي شکم، :شفیره

  .ندهستشکل داخل خاك 
کـه  ند هسـت رنگ  مرغی شکل و سیاه متر، تخم میلی 5/1-2طول  هاي کوچکی به سوسک :بالغ هحشر

واسـطه   حشـره بـه  . چـین مـوازي هسـتند    ها داراي خطـوط نقطـه   پوش بال. جالي فلزي سبزتیره دارند
  .)16-9شکل ( قادر به جهیدن است ،هاي عقبی بزرگ داشتن ران

  

  
  

 حشره کامل کک .16-9شکل 

  مراحل زندگی کک چغندر قند
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  مبارزه
  .هاي هرز میزبان مزرعه، حذف علفکردن  تموقع، هراکش آبیاري به :مبارزه زراعی
درصـد   57در هکتار و مـاالتیون   گرمکیلو 5/1میزان  بهدرصد  80سموم دیپترکس  :مبارزه شیمیایی

یه شده توسط سازمان حفظ نباتات شامل سم دیگر توص. شود لیتر در هکتار پیشنهاد می 5/1میزان  به
هنگـام دوبرگـی شـدن     ،زمـان اولـین نوبـت سمپاشـی    . لیتر است 2-5/2میزان  بهدرصد  35فوزالون 

  .دشو توصیه میـ در صورت نیاز ـ و نوبت دوم تا زمان شش برگی ) هاي حقیقی برگ(ها  بوته

  6)مینوز(مگس چغندرقند 
Pegomyia betae Curtis. 
Dip.: Anthomyiidae 

نیز توسط اسماعیلی و همکاران گزارش شده است که بسـیار شـبیه گونـه     P. hyoscyamiگونه 
Pegomyia betae است.  

  دامنه میزبانی
حملــه  Chenopodiaceaeهــاي هــرز خــانواده  اســفناج و علــف، الرو ایــن آفــت بــه چغندرقنــد

  .کند می

  مناطق انتشار
  .شود ق چغندرکاري دیده میمگس چغندرقند در ایران در کلیه مناط

  خسارت
هـم پیوسـته و    هـاي الروي بـه   داالن. کننـد  صورت مینوز بین دو اپیدرم برگ تغذیه می الروها به

 دنشـو  خشـک مـی   ،ها در اثر تغذیه الرو برگ. شکل است کنند که تاولی هاي سفیدي ایجاد می لکه
مراحل اولیه رشد گیـاه اسـت و   هاي اول و  ترین مراحل خسارت مربوط به نسل مهم. )17-9شکل (

  .هاي آخر معموالً اهمیت اقتصادي ندارند نسل

  شناسی زیست
حشـرات بـالغ ظـاهر     ،در اوایـل بهـار  . صورت شفیره داخل خاك اسـت  گذرانی آفت به زمستان

اي در پشت برگ چغندر بـذري، اسـفناج،    صورت دسته هاي خود را به تخم ،حشرات بالغ. شوند می

 
6. Sugarbeet fly 
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الروها پس از 
 ،دوره الروي. 

روز و  14 ،دوره شـفیرگی 
  .نسل دارد

هـا   تخـم . رنـگ سـفید شـیري اسـت    

 هشـت طـول الرو تـا   

20(.  
اي، قفسـه سـینه   

   

الروها پس از . عدد است 50
. شـوند  برگ را سـوراخ و وارد آن مـی  

دوره شـفیرگی . شـود 
نسل دارد پنجنسل و گاهی تا 

رنـگ سـفید شـیري اسـت    

طـول الرو تـا   . سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

20-9شکل ( د
اي، قفسـه سـینه    سر قهوهها شفاف مایل به زرد، 

  .هاي هرز میزبان

  

50-100تعداد تخم 
برگ را سـوراخ و وارد آن مـی  

شـود  الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی 
نسل و گاهی تا  4-2 

رنـگ سـفید شـیري اسـت     ها مشبک نـامنظم بـه  
-18(.  

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

درس متر می میلی
ها شفاف مایل به زرد، 

21(.  

هاي هرز میزبان شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف
  مراحل زندگی مینوز چغندر قند

 سارت مگس چغندر قند

تعداد تخم . دنگذار سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
برگ را سـوراخ و وارد آن مـی   ،شوند و از همان زیر تخم

الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی 
 ،آفت در هر سال

ها مشبک نـامنظم بـه  
-9شکل ( شود پشت برگ گذاشته می

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

میلی پنجاي شکل و قرمز رنگ که طول آن تا 
ها شفاف مایل به زرد،  متر، بال میلی
21-9شکل ( شکم زرد و مودار است

شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف
مراحل زندگی مینوز چغندر قند

سارت مگس چغندر قندخ. 17

سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
شوند و از همان زیر تخم

الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی 
آفت در هر سال. کشد روز طول می

ها مشبک نـامنظم بـه   متر، سطح آن طول یک میلی
پشت برگ گذاشته می

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 
19(.  

اي شکل و قرمز رنگ که طول آن تا 
میلی پنجطول  مگس کوچکی به

شکم زرد و مودار است

شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف
مراحل زندگی مینوز چغندر قند

17-9شکل 

  ـ آفات چغندرقند

سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
شوند و از همان زیر تخم روز خارج می
الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی . روز است

روز طول می 35هر نسل آفت تا 

  شناسی
طول یک میلی

پشت برگ گذاشته می ،اي دسته
سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

19-9شکل ( درس
اي شکل و قرمز رنگ که طول آن تا  استوانه

مگس کوچکی به
شکم زرد و مودار است و خاکستري و مودار

شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف :مبارزه زراعی

ـ آفات چغندرقند 9فصل 
 

سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
روز خارج می 5-3

روز است 14-12
هر نسل آفت تا 

شناسی شکل
طول یک میلی تخم به :تخم
دستهصورت  به

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت  :الرو
رس متر می میلی
استوانه :شفیره
مگس کوچکی به :بالغ هحشر

خاکستري و مودار

  مبارزه
مبارزه زراعی
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  .آفت استاین شکارگر تخم  Lygus rugulipennisسن  :مبارزه بیولوژیک
 57سـموم مـاالتیون    ،در صـورت لـزوم  . این آفت نیازي به سمپاشی جداگانه ندارد :مبارزه شیمیایی

روز  7-10 ،تکـرار سمپاشـی  . شود لیتر در هکتار پیشنهاد می میزان دو درصد به 60درصد، دیازینون 
  .خواهد بودبعد 

 چغندرقند) خال سیاه(کوتاه  خرطوم
Conorhynchus brevirostris (Gyll.) 
Col.: Curculionidae 

  دامنه میزبانی 
  .کند حشرات کامل و الرو این آفت به چغندرقند، سلمک و علف شور حمله می

  مناطق انتشار
شـود ولـی در خراسـان،     خال سیاه چغندرقند در ایران در کلیـه منـاطق چغنـدرکاري دیـده مـی     

  .شود فارس، کرج، کرمانشاه، اصفهان و همدان بیشتر مشاهده می

  
 شفیره مگس چغندر قند .20-9شکل 

  
 حشره کامل مگس چغندر قند .21-9شکل 

 
 تخم هاي مگس چغندر قند. 18-9شکل 

  
 الرو مگس چغندر قند. 19-9شکل 
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  خسارت
بوتـه را   230توانـد   حشره بالغ می 14. کنند خوار و الروها از ریشه تغذیه می برگ ،حشرات بالغ

الروهـا در  . کنـد  یعنی هر حشره دو بوته را در هر روز نابود مـی  .از بین ببرد روز کامالً 13در مدت 
کنـد و آن را   بـه ریشـه حملـه مـی     ،فتـادن از بوتـه در خـاك   او پـس از  کنند  میابتدا از برگ تغذیه 

در این صورت، تراکم بوتـه مزرعـه کـاهش    . شود بوته میقادر به نابودي اوقات،  گاهی و خورد می
  .یابد می

  شناسی زیست 
زمـان بـا    هم ،صورت حشرات کامل داخل خاك است که در اوایل بهار گذرانی آفت به زمستان

در  هـاي خـود را   تخـم  ،حشـرات بـالغ  . شـوند  حشرات بالغ ظاهر می ،دو برگی شدن بوته چغندرقند
هـاي گوشـتی و یـا     هـاي ایجـاد شـده توسـط خرطـوم روي کوتیلـدون بـرگ و قسـمت         فرورفتگی
با ترشـحات لـزج و    ،ها و روي آنشود  گذاشته مییک تخم  ،داخل هر حفره. گذارد میها  دمبرگ

روز خـارج و از بـرگ    10-11الرو پـس از  . شـود  سـیاه مـی   ،که سپسشود  ه میسبز رنگی پوشاند
آفـت   .روز اسـت  60-75 ،دوره الروي. فتـد ا سپس برگ را سوراخ و به خاك میکند و  تغذیه می

روز و  14-18 ،دوره شـفیرگی . شـود  سپس درون حفره ایجاد شده توسط الرو به شفیره تبدیل مـی 
  .آفت در هر سال تا سه نسل و در مناطق سرد تنها یک نسل در سال دارد

  شناسی شکل
هـا زیـر    تخـم . متر، به رنگ زرد مایـل بـه سـفید اسـت     یلیم 1/1-2/1طول  تخم بیضی شکل به :تخم

  .شود ابتدا سبز و سپس سیاه می ،شود که این پولک پولک مترشحه بالغین گذاشته می
طـول الرو   .نـد ک مـی گـرده رشـد    اي و خمیده به سمت پایین، پیش بدون پا و قوسی، سر قهوه :الرو

  .)22-9شکل ( د استالرو سن اول زرد مایل به سفی. استمتر  میلی 16-15
  .هاست متر که آزاد و متحرك داخل دمبرگ به طول نه میلی ،مایل به زرد سفیدرنگ  به :شفیره
متـر، رنـگ عمـومی بـدن خاکسـتري مایـل بـه زرد بـا          میلی 10-16طول  سرخرطومی به :بالغ هحشر

  مراحل زندگی خرطوم کوتاه چغندر قند
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اي مایل به خاکستري، خرطوم کوتاه، مخروطی و داراي یک خط برجسته اسـت کـه    پرزهاي قهوه
 پـوش تقریبـاً   عـرض بـال  . ها سفید رنگ است سیاه و اطراف آن ،هاي مرکب چشم. رسد به انتها نمی

شـکل  ( اي رنگ است ر عرضی قهوهپوش داراي نوا قفسه سینه و نیمه دوم بال هم اندازه عرض پیش
9-23(.  

  مبارزه
شخم عمیق پس از برداشت، زود کاشتن محصول، کم کردن فواصل آبیـاري، عـدم    :مبارزه زراعی
  .هاي هرز میزبان دارند و حذف علف هاي شنی که آب را خوب نگه نمی کشت در زمین
  .شود لیتر در هکتار توصیه می 5/1 میزان درصد به 50سم اکامت  ،در صورت لزوم :مبارزه شیمیایی

  
  

 حشره کامل خرطوم کوتاه .23-9شکل 

  
 الرو خرطوم کوتاه. 22-9شکل 
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  خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند
Lixus incanescens Boh. 
Col.: Curculionidae 

  دامنه میزبانی
  .کند آفت تنها به چغندرقند، سلمک و خرفه حمله می

  مناطق انتشار
ن، شـود ولـی در خراسـا    خرطوم بلند چغندرقند در ایران در کلیه مناطق چغندرکاري دیـده مـی  

  .شود فارس، کرج، کرمان، اصفهان، همدان و آذربایجان بیشتر مشاهده می

  خسارت
هـا   هاي بعـدي در وسـط بوتـه    ها تغذیه و در نسل در بهار از دمبرگ) 24-9شکل (حشرات بالغ 

خسارت اصلی توسط الروهاي . سازند ها را مشبک می خورند که آن ها را می و برگشوند  میجمع 
داالنی ایجـاد و باعـث    ،و درون آن )25-9شکل ( کنند مغز دمبرگ تغذیه می نسل دوم است که از

راحتی شکسـته   هاي و سیاه رنگ بوده و ب قهوه ،هاي آلوده دمبرگ. شوند زردي و پژمردگی بوته می
  .شوند می

  شناسی زیست
ها و بقایاي گیاهی و گاهی عمـق کـم    صورت حشرات کامل زیر کلوخ گذرانی آفت به زمستان

روي  ،هـا  حشره پـس از تغذیـه از دمبـرگ   . شوند حشرات بالغ ظاهر می ،در اوایل بهار .استخاك 
 بافـت گذارد که گاهی مشخص و گاهی  ها می داخل حفره را هاي خود اي ایجاد و تخم ها حفره آن

کننـد کـه    تغذیه مـی ) ساقه(خارج و از دمبرگ  ،روز هفتالرو پس از . پوشاند ها را می دمبرگ آن
الرو سـپس درون  . روز اسـت  22 ،دوره الروي. الرو دیـده شـود   10ت در هر دمبرگ تا ممکن اس

 31-43 ،روز و هر نسـل در شـرایط مسـاعد    هشت ،دوره شفیرگی. شود دمبرگ به شفیره تبدیل می
  .نسل دارد آفت در هر سال تا سه. کشد روز طول می

  مراحل زندگی خرطوم بلند چغندر قند
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  شناسی شکل
ها داخل حفراتـی روي   تخم. متر، به رنگ زرد روشن است میلی 8/0طول  تخم بیضی شکل به :تخم

  .دنشو ساقه و دمبرگ گذاشته می
  .استمتر  نه میلی اي و طول الرو بدون پا و قوسی، سر قهوه :الرو
هـا تشـکیل    صـورت آزاد در داخـل دمبـرگ    متـر بـه   نه میلیشفیره سفید مایل به زرد به طول  :شفیره
  .شود می
هـاي   متر، بدن کشـیده و کوچـک و پوشـیده از کـرك     سرخرطومی به طول هشت میلی :بالغ هحشر

  .خرطوم بلند و کمی خمیده است. زردرنگ که رنگ اصلی بدن سیاه است

  مبارزه
  .هاي هرز میزبان ذف علفآب زمستانه و ح شخم عمیق پس از برداشت، یخ :مبارزه زراعی
درصـد و اتریمفـوس    60سـموم دیـازینون   . مبارزه با حشرات بالغ بیشتر الزم اسـت  :مبارزه شیمیایی

زمان سمپاشی بـا مشـاهده حشـرات    . شود یک لیتر در هکتار توصیه می میزان درصد به 50) اکامت(
  .استبار  بالغ و تنها یک

  7هاي چغندرقند زنجرك
Empoasca meridiana Zach. 
E. decipiens (Paoli.) 
Circulifer tenelus (Backer, 1896) 
C. opacipennis (Backer, 1896) 
Hom.: Cicadellidae 

 
7. Sugarbeet leaf hopper 

  
 خسارت خرطوم بلند. 25-9شکل 

  
 حشره بالغ خرطوم بلند .24-9شکل 
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اهمیـت  ـ تـاپ    از جملـه کرلـی  ـ هـاي ویروسـی     این گروه از آفات بیشتر به خاطر انتقال بیماري

  .دارند

  دامنه میزبانی
زمینـی،   آفت عالوه بر چغندرقند به مرکبات، بامیه، پنبه، کدوئیان، جو، فلفـل، تـوت، سـیب   این 

  .کند انگور و گیاهان دیگر حمله می

  مناطق انتشار
شـود و در کـرج، خراسـان،     زنجرك چغندرقند در ایران در کلیه مناطق چغندرکاري دیده مـی 

  .فارس و همدان شیوع دارند

  خسارت
اي  زنند و باعث زردي و قهوه ها با تغذیه از شیره گیاهی به گیاه خسارت می حشرات بالغ و پوره

 توجـه نبـوده امـا    خسارت مستقیم این حشـرات قابـل   .شوند هاي سبز روي برگ می شدن همراه لکه
  .است 8بوتهپیچیدگی بیماري  نظیرهاي ویروسی  آفت ناقل بیماري

  شناسی زیست
هـاي بـذري    هـاي خشـک و بوتـه    صـورت حشـرات کامـل زیـر بـرگ      گذرانی آفت بـه  زمستان

پـس از  حشـره  . شـوند  ظـاهر مـی   ،حشرات بالغ در اواسـط اسـفند   .هاي هرز است چغندرقند و علف
روز  18-24پـوره پـس از    .گـذارد  داخل اپیـدرم و زیـر پوسـت بـرگ مـی     را خود  يها تخم ،تغذیه

  .آفت در هر سال تا چهار نسل دارد. کند خارج و از شیره گیاهی تغذیه می

 
8. Curly top 

  تقویم زمانی فعالیت زنجرك
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  شناسی شکل
 ،قبـل از تفـریخ  . شود تخم کشیده، شبیه دانه برنج و کمی خمیده در ابتدا سبز و سپس زرد می :تخم

  .شود فت گذاشته میاتخم زیر پوست و داخل ب. شناسایی است دو چشم پوره قابل
. دنشـو  ها ظـاهر مـی   بال ،تدریج همتر، سبز رنگ و فاقد بال هست و ب یک میلی در ابتدا به طول :پوره

  .حرکت اینها زیگزاگی است
. عرض سر و قفسه سینه برابر است. هستندمتر  میلی سهبه طول و سبز رنگ  به ها زنجرك :بالغ هحشر
 ري کامالًهاي زی شفاف و بال هاي جلو سبز نیمه بال .هاي مرکب درشت و شاخک مویی است چشم

ریـز خنجـري    تخـم . هسـتند تـر   ها از طول بدن بزرگ بال. )27-9 و 26-9هاي  شکل( شفاف هستند
  .است

  همبارز
میـزان   درصد بـه  25ها از تخم و با استفاده از سموم تیومتون  زمان با خروج پوره هم :مبارزه شیمیایی

میـزان یـک لیتـر در هکتـار،      درصـد بـه   25) متاسیستوکس(یک لیتر در هکتار، اکسی دیمتون متیل 
 درصد به میزان دو لیتـر در هکتـار   33میزان یک لیتر در هکتار و فورموتیون  درصد به 40دیمتوآت 

  .دوش میسمپاشی بار  براي یک یا دو

  شته سیاه باقال
Aphis fabae Scop. 
(Hom.: Aphididae) 

  دامنه میزبانی
هـاي متفـاوت از جملـه انـواع      دیگـري از تیـره  گیاهان مختلـف  آفت عالوه بر چغندرقند به این 

حملـه   هـاي هـرز   زمینی، توتون، اسفناج و انواع دیگر از محصـوالت زراعـی و علـف    چغندر، سیب
  .کند می

  
 Circuliferحشره کامل زنجرك  .26-9شکل 

tenellus 

  
 حشره کامل زنجرك امپواسکا .27-9شکل 



  171  ـ آفات چغندرقند 9فصل 
 

 

  مناطق انتشار
  .شود دیده میکشور این شته در کلیه مناطق چغندرکاري 

  خسارت
زننـد و باعـث زردي بوتـه و     به گیاه خسارت می ،ها با تغذیه از شیره گیاهی حشرات بالغ و پوره

هـا   هایی روي برگ یهمچنین سبب بدشکل. شوند ها می کاهش عملکرد و میزان قند موجود در غده
این شته، ناقـل  . )28-9شکل ( شوند هاي فوماژین می ها و قارچ عالوه موجب جلب مورچه شده و به

  .ـ است ویروس زردي چغندرقندبسیاري از عوامل ویروسی در چغندرقند ـ از جمله 

  شناسی زیست
. گذراند هرز میهاي  هاي چغندر دوساله و همچنین شمشاد و علف این شته زمستان را روي بوته

ایـن شـته معمـوالً    . کننـد  هاي زیادي ایجـاد مـی   کنند و نسل حشرات بالغ در بهار به مزارع حمله می
  .داراي دو اوج جمعیت است که یکی از در اوایل بهار و دیگري در شهریور است

  شناسی شکل
از طـول بـدن و   تر  ها کوتاه ، شاخک)متر حداکثر سه میلی(اي کوچک  رنگ با اندازه ها سیاه شته

شـکل  ( دم مثلثی و در وسط کمی فرورفته اسـت . اي است رنگ و استوانه هاي سیاه داراي کرنیکول
9-28(.  

  مبارزه
آلودگی مزارع چغندرقند به شته سیاه باقال با آلودگی این مزارع بـه ویـروس زردي چغندرقنـد    

  
 حشره کامل وخسارت شته سیاه .28-9شکل 
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شـش تـا   . تواند بسـیار مخـرب باشـد    این ویروس در هنگام ظهور گیاهچه، می. تواند همراه باشد می
ترین مراحل رشد گیاه چغندرقنـد در برابـر ایـن ویـروس      هشت هفته پس از ظهور گیاهچه، بحرانی
متـون   سمومی مانند تیومتون، اکسـی دي . شود ها مبارزه هستند که باید با شته سیاه باقال در این زمان

  .شود لیتر در هکتار توصیه می 5/1میزان یک تا  متیل و دایمتوات به

  9شته ریشه چغندرقند
Pemphigus fuscicornis 
(Hom.: Pemphigidae) 

  دامنه میزبانی
  .کند نیز حمله می Chenopodiaceaeهاي هرز خانواده  به علف ،آفت عالوه بر چغندرقنداین 

  مناطق انتشار
  .شود در ایران در کلیه مناطق چغندرکاري دیده می این شته امروزه تقریباً

  خسارت
زننـد و باعـث زردي    به گیاه خسـارت مـی   ،ها با تغذیه از شیره گیاهی ریشه حشرات بالغ و پوره

  .)29-9شکل ( شوند ها می ریشهبوته و کاهش عملکرد و میزان قند موجود در 

  شناسی زیست
هـاي بـذري    هاي خشک و بوتـه  بال زیر برگ صورت حشرات کامل بی گذرانی آفت به زمستان

 
9. Sugarbeet root aphid 

  
 شته ریشه و خسارت آن .29-9شکل 
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صـورت   این حشره بـدون فـرم جنسـی اسـت و بـه     . )30-9شکل ( هاي هرز است چغندرقند و علف
  .کند بکرزایی تولیدمثل می

  شناسی شکل
 رنگ سفید مایل به زرد تـا خاکسـتري و پوشـیده از مـوم سـفید رنـگ       ها و حشرات بالغ به پوره
پـنج بنـدي و در فـرم     ،بـال  شـاخک در حشـرات بـی   . شـود  ه نمـی کرنیکول در این شته دید. هستند
دار  بـال  ،حشرات بـالغ . استکوتاه  ،زائده انتهایی بند آخر شاخک. گذران شش بندي است زمستان

  .)31-9شکل ( هستندبندي  هاي شش داراي سر و سینه تیره و شاخک

  مبارزه
هـاي هـرز    تناوب با گیاهان غیرمیزبان، شخم پس از برداشت محصول، حذف علـف  :مبارزه رزاعی

  .میزبان، آبیاري منظم
  
  

  
علف هرز سلمه تره میزبان . 30-9شکل 

 دیگر آفت

  
 کلنی هاي شته ریشه .31-9شکل 

  تقویم زمانی خسارت شته ریشه چغندر قند
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  اي کنه دونقطه
Tetranychus urticae Koch. 
Acari: Tetranychidae 

  

  دامنه میزبانی
میزبـانی را داراسـت و بـه بـیش از      یکی از آفاتی است که بیشترین دامنه) 32-9شکل (این کنه 

  .کند هاي هرز حمله می گونه از گیاهان مختلف زراعی، باغی و علف 1000

  مناطق انتشار
  .هاي مختلف ـ از جمله چغندرقند ـ وجود دارد این آفت در تمام مناطق کشور و روي میزبان

  خسارت
اي گیـاهی مختلـف باعـث    هـ  مراحل مختلف زیستی این کنه با تغذیه از محتویات سلولی انـدام 

تنیدن تار نیز توسط ایـن  . شود ها و کاهش کلروفیل و در نتیجه، کاهش فتوسنتز گیاه می ضعف بوته
نوبـه خـود از میـزان فتوسـنتز گیـاه       شود که این نیز بـه  ها می کنه باعث جمع شدن خاك روي برگ

  .)33-90شکل ( کاهد می

  شناسی زیست
گیـري نکـرده در بقایـاي گیـاهی و      راد ماده و بـالغ جفـت  صورت اف گذرانی این آفت به زمستان

هـاي بسـیار    این آفت روي چغندرقند داراي نسل. مانده در مزارع و باغات است هاي هرز باقی علف
  .است

  
 کنه دو نقطه اي .32-9شکل 
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  شناسی شکل

هـاي نـر    هاي نر هستند و انتهاي بـدن کنـه   تر از کنه متر و بزرگ میلی 3/0-5/0طول  افراد ماده به
این کنه داراي مراحل مختلف زیسـتی از  . دوکی و رنگ بدن نیز بسته به شرائط محیطی متغیر است

هـاي بـالغ    هـا و کنـه   الروها داراي سه جفت پـا و پـوره  . استهاي بالغ  جمله تخم، الرو، پوره و کنه
  .)33-9شکل ( داراي چهار جفت پا هستند

  مبارزه
  .ها است ها و کفشدوزك ها، سن این کنه داراي دشمنان طبیعی بسیاري از کنه :مبارزه بیولوژیک
لیتر در هکتار، پروپارژیت یک لیتر در  2/1میزان  استفاده از سموم برموپروپیالت به :مبارزه شیمیایی

عـدد   5-7هـا بـه    کـه تعـداد کنـه    هکتار و سولفور چهار کیلوگرم در هکتار در صبح زود و هنگامی
در ـ اي    مبـارزه لکـه   .تناوب سمپاشی بایـد رعایـت شـود    .همگانی انجام گیرد صورت برسد، باید به

تـوان از   زمـانی بـا سـفیدك مـی     در صـورت هـم  . شـود  ـ توصیه می  سراسري نباشد  که آفت صورتی
  .شود می  توصیهنیز  هاي هرز حاشیه مزارع حذف علف. گوگرد استفاده کرد

  انداز آینده چشم
قادرنـد   ،از رده حشـرات هسـتند کـه طـی دوره رشـد      آفات مهـم و کلیـدي چغندرقنـد عمـدتاً    

هاي عمده مبارزه با آفات چـه در گذشـته،    روش. نندکین زراعت وارد ناپذیري به ا خسارات جبران
مـزارع چغندرقنـد    ،چه در زمان حال، بر پایه مبارزه شیمیایی استوار است و به محض مشاهده آفـت 

دلیل عدم  عالوه بر افزایش هزینه تولید، به ،این امر .شوند با انواع و اقسام سموم مختلف سمپاشی می
محققین و کارشناسان را بر آن داشـته اسـت تـا بـه      ،محیطی اثرات مخرب زیستیی مطلوب و آکار

  .اي باشند فکر راه چاره

  
 خسارت کنه دو نقطه اي .33-9شکل 
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هاي مقاوم بـه آفـات بـا اسـتفاده از      تهیه رقم ،هاي اخیر با پیشرفت علم ژنتیک مولکولی در سال
تراریختـه  هـاي   و الین ه استورزي ژنتیکی در دستور کار موسسات تحقیقاتی دنیا قرار گرفت دست

امـا هنـوز کشـورهاي زیـادي در دنیـا اسـتفاده از گیاهـان        . ه اسـت اي تهیه شد مقاوم به آفات پروانه
پالسم چغندر نسبت  با توجه به وجود مقاومت ظاهري و ژنتیکی در ژرم. دانند را مجاز نمی هتراریخت

ه بـیش از پـیش قـوت    رسد این زمینه از اصالح چغندرقند نیـز در آینـد   نظر می به برخی از آفات، به
هاي موجود در خویشاوندان چغندرقنـد نیـز در دسـترس     گیري از ژن هاي مقاوم با بهره گرفته و رقم

هـاي   تـاپ و کنـه   هاي مقاوم به زنجـرك ناقـل بیمـاري کرلـی     اکنون الین هم. کشاورزان قرار گیرد
هـاي   ارادرینا در الینترجیح غذایی توسط الروهاي ک اخیراً. اند گیاهی در چغندرقند شناسایی شده

هاي مناسبی است که در برابر این آفت خسارت  مختلف مشاهده شده است که نویدبخش تهیه رقم
  .کمتري را متحمل شوند
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